
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

 
                           
 
                                                 П Р О Т О К О Л  № 3 

            Днес, 17.09.2018г. в 14.00 часа, в  административната сграда на „С С О”ЕАД, гр. София, 

Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 216, комисия в непроменен състав:  

Председател:  
 

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в   С С О  ЕАД; 
 

         Членове:  
 

 Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л  Финансов отдел  в  ССО ЕАД; 
 

 Снежинка  Атанасова  Табакова – техник по строителство в  ССО ЕАД.   
                                                                 

определена със Заповед № 60 от 09.08.2018 г. на изпълнителния директор на  „С С О” ЕАД, за извършване 

на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура чрез публично състезание с 

предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна и текуща поддръжка на 

асансьорни уредби, находящи се в клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, за 

период от три години, по десет обособени позиции“   . 

Комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците в 

заседателната зала – стая № 216, в гр.София,  Студентски град, бл.5, ет.2, На публичното 

заседание неприсъстваха представители на участниците и на медиите.  

Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, в съответствие с чл.57, ал.3 от 

ППЗОП, са съобщени чрез публикация в профила на купувача на 12.09.2018 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите  предложения  на допуснатите участници и 

оповести ценовите предложения, както следва: 

1.Участникът „Асансьори“ООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 5  в размер на: За изпълнител определям „Асансьори“ЕООД предложил 



цена за изпълнение на договора за месечен абонамент 575.00 (петстотин седемдесет и пет ) лева, 

без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.625 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 3% 

Доставно-складови разходи – 3% 

Печалба – 10%. 

2.Участникът СД „ Вертикал -111-Добрев и сие“ е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 8  в размер на: 98.00 (деветдесет и осем) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.80 лв/ч 

Допълнителни разходи – 100 % 

Доставно-складови разходи – 8% 

Печалба – 10%. 

3.Участникът Вертикал 1“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 9  в размер на: 376.00 (триста седемдесет и шест) лева, без ДДС. 

Участникът не е предложил стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка 

4. Участникът „Вертикал 1“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 7 в размер на: 1378.00 (хиляда, триста седемдесет и осем) лева, без ДДС. 

Участникът не е предложил стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка. 

5. Участникът „Ремонт Лифт-М“ЕООД е предложил: 

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция № 7   в размер на: 1280.00 (хиляда двеста и осемдесет) лева, без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 3.10  лв./ч. 

Допълнителни разходи – 5% 

Доставно-складови разходи – 5% 

Печалба – 10%. 

6. Участникът „Ремонт Лифт-М“ЕООД е предложил: 

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №9  в размер на 370.00 (триста и седемдесет) лева, без ДДС. 

Часова ставка – 3.10  лв./ч. 

Допълнителни разходи – 5% 



Доставно-складови разходи – 5% 

Печалба – 10%. 

7.Участникът „Лифтком Сервиз“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №.1 в размер на 594.00 (петстотин деветдесет и четири) лева, .без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 30.00 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 15% 

Доставно-складови разходи – 15% 

Печалба – 15%. 

8.Участникът „Лифтком Сервиз“ЕООД е предложил:  

Обща месечна цена на абонаментна такса, формирана от единичните цени за всеки асансьор по 

обособена позиция №.10  в размер на 474.00 ( четиристотин седемдесет и четири) лева, .без ДДС. 

Стойности на показателите по т.2 от Методиката за оценка: 

Часова ставка – 30.00 лв./ч. 

Допълнителни разходи – 15% 

Доставно-складови разходи – 15% 

Печалба – 15%. 

След оповестяването на Ценовите предложения приключи публичната част от заседанието и 

комисията продължи работата си в закрито заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения  и проверка на съответствията 

им с предварително обявените условия. 

Комисията установи, че ценовите предложения  на „Асансьори“ООД,  СД „Вертикал 

-111-Добрев и сие“,  „ Ремонт Лифт-М“ЕООД и „Лифтком Сервиз“ЕООД отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя и ги допуска до класиране. 

Комисията установи, че подадените ценови предложения на участника „Вертикал 1“ЕООД за 

позиции №7 и №9  не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.. В 

ценовите си предложения по позиции № 7 и № 9, участникът не е посочил стойности на 

ценообразуващите показатели по т.2 от Методиката за оценка на участниците. Комисията 

преценява, че невписване на стойностите на ценообразуващите показатели в ценовото 

предложение е неизпълнение на посочените в Документацията условия за участие в процедурата 

като се счита за непоправим пропуск за участника.Предвид горното Комисията прие 

единодушно   следното    РЕШЕНИЕ: 

Отстранява участника „Вертикал 1“ЕООД от по-нататъшно участие на основание раздел 

VІІ, т.4 на Документацията за участие в процедура, чрез публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка. 



МОТИВИ:  

Участникът е представил ценови оферти по позиции №7 и №9, които не отговарят на 

условията на Възложителя. В ценовите си оферти, участникът не е посочил стойности на 

ценообразуващите показатели, които участват в т.2 от Методиката при оценяване на 

участниците. 

Соъбразно избрания критерий за възлагане на обществената поръчка „най-ниска 

цена“комисията пристъпи към класиране, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП. 

За позиция № 1 – гр.София 

Предвид обстоятелството, че за позиция №1 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Лифтком Сервиз“ЕООД 

като изпълнител по обособена позиция №1 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град София. 

За позиция  № 5 – клон в гр.Русе 

Предвид обстоятелството, че за позиция №5 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Асансьори“ООД като 

изпълнител по обособена позиция №5 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Русе. 

За позиция  № 7 – клон в гр.Стара Загора. 

Предвид обстоятелството, че за позиция №7 единият от двамата участници „Вертикал 1“ЕООД 

не беше допуснат до класиране, комисията класира „Ремонт - Лифт-М“ЕООД  който е допуснат 

до оценка и класиране. Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един 

участник с оферта отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Ремонт 

Лифт-М“ЕООД като изпълнител по обособена позиция №7 за извършване на услуги по 

абонаментна и текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития 

в град Стара Загора. 

За позиция  № 8 – клон в гр.Ямбол 

Предвид обстоятелството, че за позиция №8 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 



Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника СД „Вертикал -111-Добрев 

и сие“,  като изпълнител по обособена позиция №8 за извършване на услуги по абонаментна и 

текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Ямбол. 

За позиция  № 9 – клон в гр.Хасково 

Предвид обстоятелството, че за позиция №9 единият от двамата участници „Вертикал 1“ЕООД 

не беше допуснат до класиране, комисията класира „Ремонт  Лифт-М“ЕООД  който е допуснат 

до оценка и класиране. Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един 

участник с оферта отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Ремонт 

Лифт-М“ЕООД като изпълнител по обособена позиция №9 за извършване на услуги по 

абонаментна и текуща поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития 

в град Хасково. 

За позиция  № 10 - клон в гр.Шумен 

Предвид обстоятелството, че за позиция №10 се яви един участник в процедурата,  който е 

допуснат до оценка и класиране, комисията не може да приложи Методиката за оценка за 

определяне на комплексна оценка  по показателите. 

Горното дава основание на Комисията, предвид допускане на един участник с оферта 

отговаряща на изискванията на възложителя, да класира участника „Лифтком Сервиз“ЕООД 

като изпълнител по обособена позиция №10 за извършване на услуги по абонаментна и текуща 

поддръжка на асансьорни уредби, находящи се в студентските общежития в град Шумен. 

Комисията предлага на Възложителя да бъдат определени за изпълнители на 

обществената поръчка и да бъдат подписани договори за изпълнение  с класираните  

участници:  

1.За позиция №1 – „Лифтком Сервиз“ЕООД 

2.За позиция №5 -  „Асансьори“ООД 

3.За позиция №7 -  „Ремонт Лифт – М“ЕООД 

4 За позиция №8 - СД „Вертикал -111-Добрев и сие“, 

5 За позиция №9 – „Ремонт Лифт – М“ЕООД 

6.За позиция №10 – „Лифтком Сервиз“ЕООД 

 

Настоящият протокол се състави на 17.09.2018 г. 

Комисия: 

Председател: Пенка Савова 

Членове:   Илияна Бешкова      

                  Снежинка  Табакова 

Данните са заличени, съгласно чл.2, ал.2 ЗЗЛД. 



                            
 


